
"Rotulagem de OGM expõe ineficiência" 
Gilmara Botelho 
 
A controversa e ainda inábil rotulagem de produtos fabricados a partir de organismos 
geneticamente modificados (OGM’s), já taxada como "luxo desnecessário" pela própria 
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), embala uma ineficiência aparente em 
se separar "o joio do trigo", segundo avaliação do fundador do Projeta Genoma brasileiro 
Fernando Reinach.  
 
É sobre o milho convencional, que não deve chegar nem a 50% das 17 milhões de toneladas a 
serem colhidas na atual safrinha, que deve recair a inviabilidade de segregação do cereal que 
carrega a tecnologia Bt (Bacillus thuriengensis). "Mas o mundo inteiro já não separa mais. Os 
principais consumidores do mercado internacional fazem aquisições do cereal 
independentemente da origem tecnológica do grão", garante o também ex-presidente da 
CTNBio Fernando Reinach. Apesar dessa ignorância comercial, segundo ele, as normas de 
segregação da Comissão são rígidas o suficiente para garantirem a diferenciação 
mercadológica de um produto transgênico, tanto no mercado interno quanto no externo.  
 
Tecnologias direcionadas à cadeia alimentar podem até ser rotuladas, "mas, aos poucos, a 
produtividade do OGM vai inferir um alto custo de segregação", que acaba recaindo sobre a 
safra convencional, fadada a desembolsar recursos para financiar rótulos que estampem uma 
garantia de procedência livre de modificações genéticas. "Se existe algum problema real, ele 
passa mais por algum produtor de semente que comercializa de maneira ilegal do que pelo 
risco de mistura propriamente dito", avalia Reinach.  
 
A mistura supostamente inevitável entre transgênicos e não-transgênicos, resultado do avanço 
genético no campo brasileiro, alardeada e condenada por setores da sociedade , esbarra na 
querela ambiental também defendida pelas mesmas pessoas. A contenção do avanço da área 
agricultável em detrimento à redução das áreas de preservação ambiental depende 
sobremaneira da tecnologia e do ganho de produtividade que ela pode incrementar no meio 
agrícola. "O problema portanto é macro. Em 2050 teremos 12 bilhões de pessoas no planeta e 
temos que produzir o dobro de alimento para alimentar o mundo", preconiza Fernando 
Reinach. Na concepção dele, "toda tecnologia favorece o meio ambiente e, portanto, é bem 
vinda".  
 
Longe das recentes discussões acerca da invasão transgênica e da incapacidade de segregação 
dessa mesma transgenia, o diretor-executivo da Votorantim Novos Negócios e fundador do 
Projeto Genoma argumenta que "a tecnologia só incomoda quando aplicada em alimentos", 
lembra o biólogo enumerando as demais "invasões genéticas" consumidas sem 
enfrentamentos ideológicos, como no caso da maioria das vacinas.  
 
O avanço da transgenia  
 
De acordo com levantamento do Serviço Internacional para a Aquisição de Aplicações 
Agrobiotecnológicas (ISAAA), a área plantada com produtos transgênicos no Brasil em 2008 
cresceu 5,3% em relação aos hectares do ano anterior. Pelo menos 15,8 milhões de hectares 
foram cobertos com sementes OGM’s. Esse avanço da biotecnologia em solo brasileiro foi mais 
lento que o crescimento da taxa global de plantio transgênico. No mundo inteiro houve alta de 
9,4% na área cultivada no ano passado ante a área agricultável com sementes modificadas em 
2007, ou 125 milhões de hectares.  
 
Quase 90% dos 15,8 milhões de hectares ocupados com plantações de transgênicos no país 
são de soja, dos hectares restantes 1,4 milhão foram cobertos com milho Bt e outras 400 mil 
toneladas com variações transgênicas do algodão.  
 
A soja geneticamente modificada representa atualmente cerca de 64% do total das plantações 
da oleaginosa. Já o milho transgênico ocupa 35% da área total semeada com o grão, enquanto 
que no caso do algodão essa taxa chega a 14%. Ainda de acordo com os dados da ISAAA, o 
Brasil se manteve no terceiro lugar no ranking de plantio de transgênicos na atual safra, 



superado apenas pelos Estados Unidos com 62,5 milhões de hectares cultivados com OGM’s e 
pela Argentina com mais 21 milhões de hectares.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 maio 2009, Finanças & Mercados, p. B10. 


